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Samen eten is olie voor de vriendschap. (Felix Timmermans)

Daarom hebben wij in den Eyck opnieuw een prachtig culinair programma voor u klaar met...

... de Nacht van de Jacht en de Wildbrunches met een waaier aan wildspecialiteiten

... de Halloweenbrunch en de Sinterklaasbrunch, waar kinderen en volwassenen echt genieten

... het Kerstmenu en de Kerstbrunch om de kerstdagen samen met familie te vieren

... Swingin’ en Rockin’ Oudjaar als spetterende afsluiter van 2019

... het Nieuwjaarsmenu en de Nieuwjaarsbrunch als feestelijke start van 2020

... Cupido’s Candlelight Dinner & Dance en de Valentijnbrunch vol smakelijke romantiek

... Wine & Dine om de fijnste wijnen te ontdekken bij een heerlijk menu

... de Lentebrunch als voorproevertje van de lente

... Sharing Sundays want “nothing brings people together like good food”

... het Zondagrestaurant omdat rustig tafelen op zondagmiddag zo gezellig is

... de Thuisgastronoom om thuis culinair te genieten zonder zorgen

Alle kleuren van het najaar vertaald naar uw bord door... den Eyck



den Eyck en E10 Hoeve

een culinair collectief
Den Eyck en E10 Hoeve in Brecht maken al vele jaren samen deel uit van Groep Van Eyck.           

                        Sinds kort staat Joris Goossens, onze zaakvoerder ook mee aan het roer van E10 Hoeve.   
Deze nieuwe wending is de uitgelezen kans om de troeven van beide locaties te bundelen 

en elkaar te inspireren om de gasten te verwennen.

Als u aan den Eyck en E10 Hoeve denkt, is feesten vaak het eerste woord dat naar voor komt. 
Terecht, want dat is een van onze belangrijkste specialiteiten.

Of u nu graag de klassieke toer op gaat met een verfijnd diner of liever kiest voor een eigentijds 
concept met streetfood en buffetten, we realiseren uw idee met veel zorg en creativiteit.

Gaat u graag E10 Hoeve ontdekken, dan kan u elke dag van de week terecht in het restaurant.
Daar kan u genieten van een mooie à la carte keuze, het marktmenu, een fijne lunch of heerlijke seizoenssuggesties. 

Ook in Brecht kan u een keer per maand reserveren voor een uitgebreide familiebrunch.
De verschillende mogelijkheden ontdekt u op de website www.e10hoeve.be.
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SHARING SUNDAYS
van 12.00 tot 16.00 uur

Elke laatste zondag van de maand bekijken we gezellig tafelen nét iets anders tijdens onze...

Sharing Sundays

We serveren uw gezelschap een mooi menu om samen te delen:  
speels gepresenteerde gerechtjes vol verrassende smaken en fijne verse seizoensproducten. 

Fingerfood, pasta, warme vis- en vleesgerechten, dessertjes... chef’s choice.
Genieten, ontdekken, proeven en beleven: dat is waar onze Sharing Sundays voor staan.

Ook aan onze jongste gasten wordt gedacht. Voor hen hebben we een eigen mini sharing formule.

Want wat is er leuker dan mooie momenten te delen?

Het menu ontdekt u enkele weken op voorhand op onze website www.deneyck.be 

Sharing menu all-in € 49,00
Mini sharing (tot 12 jaar) € 16,00

Incl. aperitief, winesharing buffet, bieren, waters, frisdranken, koffie en thee bij het dessert - nadien volgens verbruik

               RESERVEREN - 014 85 99 00 - welkom@deneyck.be - www.deneyck.be 



    
  

De brunches in den Eyck staan garant voor een gezellige tijd met 
lekker eten, een gemoedelijke sfeer en plezante kinderanimatie als 
hoofdingrediënten! 

Om 11.00 uur ontvangen we u met een aperitiefje. Daarna gaat een 
middagvullend programma van start waarbij jong en oud geniet van 
smakelijke buffetten vol seizoenssmaken en tijdloze klassiekers. 
U vertoeft in fijn gezelschap en ontdekt al het lekkers dat de brunch 
te bieden heeft, terwijl de kinderen zich helemaal kunnen uitleven 
bij de kinderanimatie. Hét recept voor een geslaagde namiddag.

Het menu ontdekt u enkele weken voor de brunch op onze website 
www.deneyck.be 

€ 59,00 all-in (incl. aperitief, wijnen, bieren,  frisdranken, koffie en thee tot 16.00 uur)
*Feestbrunches € 65,00 all-in 
€ 49,00 ( incl. aperitief, koffie en thee)
Familieprijzen voor kinderen: tot 10 jaar gratis, 
van 10 tot 15 jaar € 25,00 all-in of € 19,50 excl. dranken

2019
Zondag 20 oktober  Pompoenbrunch
Vrijdag 1 november Halloweenbrunch (met wildbuffet)
Zondag 3 november Wildbrunch I
Zondag 17 november Wildbrunch II
Zondag 1 december  Sinterklaasbrunch*
Donderdag 26 december Kerstbrunch*

2020
Zondag 12 januari  Nieuwjaarsbrunch*
Zondag 9 februari  Valentijnbrunch
Zondag 22 maart   Lentebrunch
Zaterdag 11 april  Paasbrunch I*
Maandag 13 april  Paasbrunch II*
Vrijdag 1 mei  Aspergebrunch
Maandag 1 juni  Pinksterbrunch
Zondag 19 juli  Zomerbrunch

Brunches
11.00 - 16.00 uur

                                   



Zondagrestaurant
van 12.00 tot 15.00 uur

Voorgerechten
 
 Voorgerecht van de maand   € 12,00
 Soep van de  dag     € 5,00
 Vegetarische soep    € 5,00
 Artisanale kaaskroketten   € 12,00
 Italiaanse ham met meloen   € 13,00
 Rundscarpaccio met basilicumtapenade € 13,00
 Cocktail van grijze Noordzeegarnalen  € 15,00

Hoofdgerechten       
 Visgerecht van de dag    € 22,00
 Gebakken zeetong Meunière    € 36,00
 Vleesgerecht van de dag   € 22,00
 Filet pur met saus naar keuze en verse frietjes € 31,00
 Vegetarisch gerecht van de dag   € 22,00

Desserten
 
 Dessert van de dag   € 8,00
 Mousse van chocolade   € 8,00
 Dame blanche   € 8,00
 Kaasbordje met notenbrood € 10,00

Kindermenu
 
 Tomatensoep • Videe of kaaskroketjes • Kinderijsje € 14,00

Zondagmenu
 
 Soep • hoofdgerecht • dessert € 31,00
 Voorgerecht van de maand • hoofdgerecht • dessert                         € 36,00
  

In het Zondagrestaurant serveren we voor u een mooi menu bestaande uit dagverse soep en een hoofdgerecht met keuze vis of vlees en dessert. 
U kan dit naar wens aanvullen of aanpassen met het voorgerecht van de maand of een van onze à la carte gerechten.

A la carte



 Oktober ‘19
 Voorgerecht oktober:  Zeeuwse mosselen - look € 12,00
 Zondagmenu € 31,00 met soep - € 36,00 met voorgerecht van de maand

zondag 6 oktober

Bloemkoolsoepje 
 tomaat - bell pepper

•
Snoekbaars 

savooi - pancetta
OF

Eend
sinaas - grand marnier

•
Diplomatenroom 

noordkrieken
 

zondag 13 oktober

Romig soepje
prei - broccolirijst                                                                        

•
Vistrio 

kreeftjus - vadouvan
OF

Speenvarkenfilet
butternut - lichte jus

•
Pompoendessertje

 abrikoos - vanille 

Zondag 20 oktober

Pompoenbrunch
Pompoendag in Kasterlee!

Zondag 27 oktober

Sharing Sunday

    RESERVEREN - 014 85 99 00 - welkom@deneyck.be - www.deneyck.be                      



 November ‘19
 Voorgerecht november:  Pastei - ever - hert - fazant  € 12,00
 Zondagmenu € 31,00 met soep - € 36,00 met voorgerecht van de maand

Zondag 10 november

Velouté 
pompoen - wortel

•
Gegrilde zalmhaas 

bearnaise
OF

Hertenstoverij 
appel - knolselder

•
Zandtaartje 

chocolade - karamel

6               RESERVEREN - 014 85 99 00 - welkom@deneyck.be - www.deneyck.be 

November 
is dé wildmaand bij uitstek!

Om u ten volle te laten genieten van al dat lekkers, 
zijn er in november maar liefst drie brunches 

waar wildgerechten een hoofdrol spelen.

Ook tijdens onze traditionele Nacht van de Jacht, 
het ene Zondagmenu van de maand 

en op onze Sharing Sunday laten we u proeven 
van het beste wat het wildseizoen te bieden heeft.

Vrijdag 1 november
Halloweenbrunch (met wildbuffet)

Zondag 3 november
Wildbrunch I

Zondag 17 november
Wildbrunch II

Zondag 24 november
Sharing Sunday



Nacht van de Jacht
Vrijdag 15 november - Aperitief: 19.00 uur

Opwachting aan de jeneverbar
•

Wildproevertjes om te delen
Een glaasje Première Bulle Crémant de Limoux, aangeboden

•
Palmier met eend, kwartel, gans en truffel

Vigneti Zabu Chiantari - Chardonnay - Sicilië
•

Structuren van boschampignons 
opgegoten met geklaarde wildbouillon

•
Gekonfijt fazantenkoteletje, Brussels lof en lichte jus met geuzebier

Finca Egomei Carpess Crianza - Tempranillo - Rioja 

Bosbessensorbet met citroenbubbels
•

Op lage temperatuur gegaarde filet van hert, 
wintergroenten en wildglace met venkelzaad en peer

Ch. Rocher-Calon - Cab. Sauvignon, Cab. Franc, Merlot - Montagne Saint-Emilion
•

Opening van de jacht op zoet en hartig
•

Koffie of thee met snoepjesbord

Prijs menu: € 72,00  - Suppl. aangepaste wijnen: € 26,50
Incl. aperitief, koffie en thee, andere dranken naar verbruik

  Fair-Play

                                   



 December ‘19
 Voorgerecht december:  Hertenroast - truffel - pecorino  € 12,00
 Zondagmenu € 31,00 met soep - € 36,00 met voorgerecht van de maand

             RESERVEREN - 014 85 99 00 - welkom@deneyck.be - www.deneyck.be    

zondag 8 december

Erwtensoep 
gekonfijt spek - rookworst

•
Paling

groene kruiden - witte wijn
OF

Everragout
rode wijn - raapjes                                                                 

•
Chocolademoelleux 

 vanille

zondag 15 december

Velouté
fazant - gerookte kwartel 

•
Kabeljauw

champignon - mossel
OF

Hazenpeper
spek - champignons                                                        

•
Charlottine 
 koffie - room

zondag 22 december

Zoet pompoensoepje 
pastinaak - parelcouscous

•
Tongschar 

scampi - zachte curry                                                            
OF

Gekonfijte fazantkoteletjes                       
wortel - witloof

•
Bavarois 

chocolade - peer

Zondag 1 december
Sinterklaasbrunch

De Sint komt op bezoek!

Donderdag 26 december
Kerstbrunch

Zondag 29 december
Sharing Sunday



Kerstmenu
Woensdag 25 december

van 12.00 tot 15.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur

Tartaar van gravad lax met zure room en Belgische kaviaar
OF

Vier verrassende eendbereidingen
•

Zacht pompoensoepje met pancetta en rucola
•

Gebakken schelvisfilet met risoniotto en groene garnituren
OF

Kalkoentournedos gevuld met boschampignons en truffel
•

Kerstparade van zoeternijen en kazen 

 Menu € 49,50 
 Supplement aangepaste wijnen € 18,00

Andere dranken naar verbruik

Kindermenu

Kerstvideeke
•

Pompoensoepje met balletjes
•

Varkenshaasje met wintergroentjes en puree
•

Zoete kerstparade

Kindermenu € 19,00 

                       



 Reservaties voor Swingin! en Rockin’ Oudjaar zijn pas definitief na ontvangst van een schriftelijke bevestiging en betaling van het volledige bedrag

Hertenkalffilet op lage temperatuur gegaard, winterse groentjes, 
huisgemaakte rösti en jus met zwarte truffel

Ch. Sergant - Merlot, Cab. Franc, Cab. Sauvignon - Lalande de Pomerol 
•

Dessertcreatie van de chef 
•

Nachtbuffet
Kreeftentoren en gerookte vissoorten 

Selectie van kazen
Verse frietjes

Prijs all in € 165,00 (18.30 uur - 03.30 uur)
Incl.  geselecteerde wijnen, bieren, waters, frisdranken, warme dranken

Excl. sterke dranken

Swingin’ Oudjaar
Dinsdag 31 december - Aperitief: 18.30 uur

vuurwerk met 
bubbels & oesters

  Two of a kind & Dj van het huis

Amuses van de chef:
oester - tomaat - bell pepper - wodka

parfait - ganzenlever - pruim
Champagne Edmond Roussin magnum

•
Tartaar van rode zalm, zure room en Beluga kaviaar

Terlan - Pinot Grigio - Alto Adige
•

Crumble van boschampignons opgegoten met fazantenconsommé
•

Half kreeftje met espuma van oosterse kreeftjus
J.M. Boillot Rully Premier Cru - Chardonnay - Bourgogne

•
Poire Williams on ice



                       RESERVEREN - 014 85 99 00 - de@groepvaneyck.be - www.deneyck.be

Feestelijk aperitief met een tafeltje vol fingerfood & dips
•

Mini starters
Zalm teriyaki & sushi garni

Twee wildpatés, pandan spekkoek en konfijt
Bokaaltje fazantenvelouté

•
Pasta & Side salads

Tortellone - truffel - everzwijnham
Girolle misti - vier kazen - spinazie

Spaghetti - veggie bolognaise
Mixed side salads

Visbokaaltjes
Pladijs - bloemkoolrijst - groene asperge

Viscurry - paksoi - krieltjes 
Kabeljauw - pestopuree - kerstomaat

Butcher’s plates
Hoevekip - kruidenpuree - jus

Gelakt buikspek - savooi - pickles
Hert - witloof - poivrade

Everragout - raap - pompoen
•

Dessertenparade
•

Late night snack

Prijs all-in € 137,00 (19.00 - 03.30 uur)
Incl. huiswijnen, bieren, waters, frisdranken, warme dranken

Excl. sterke dranken

Rockin’ Oudjaar
Dinsdag 31 december - Aperitief: 19.00 uur

vuurwerk met 
bubbels & oesters

   Dj van het huis

     RESERVEREN - 014 85 99 00 - welkom@deneyck.be - www.deneyck.be



Nieuwjaarsaperitief aangeboden door het huis
•

Paris-Brest met gerookte zalm en zachte geitenkaas
OF

Hertenroast met smaken van zilt, zoet en rook
•

Runderconsommé met groenteconfetti
•

Kabeljauwbowl met kleurige groentjes, saffraan en mosseltjes
OF

Cannette van jonge eend, gesauteerde groentjes en balsamicojus
•

Wandeling langs de eerste zoete zonden van het jaar

Menu € 49,50 
 Supplement aangepaste wijnen € 17,50  - Andere dranken naar verbruik

Kindermenu

Nieuwjaarsvideeke
•

Pompoensoepje met balletjes
•

Varkenshaasje met wintergroentjes en puree
•

Feestelijke parade vol dessertjes

Kindermenu € 19,00

Nieuwjaarsmenu
Woensdag 1 januari

van 12.00 tot 15.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur

                RESERVEREN - 014 85 99 00 - welkom@deneyck.be - www.deneyck.be 



 Januari ‘20
 Voorgerecht januari:  Eend - gerookt - foie - mousse  € 12,00
 Zondagmenu € 31,00 met soep - € 36,00 met voorgerecht van de maand

zondag 5 januari

Bosduifconsommé 
champignon - knolselder

•
Rog

beurre blanc - kappertjes
OF

Konijnenbout
kriekenbier - pruimen

•
Tarte tatin 

 appel - kaneel

zondag 19 januari

Wortelvelouté 
gepofte paprika - rijst 

•
Schelvis

spek - witloof
OF

Everfilet
spruitjes - wildjus

•
Soesjes 

 pudding - chocolade

Zondag 12 januari

Nieuwjaarsbrunch

Zondag 26 januari

Sharing Sunday

            



Handgesneden tartaar van Holstein rund met dashigelei
Vigneti del Vulture - Pipoli - Greco, Fiano - Basilicata, Italië

Oosters gemarineerde zalm met wakamé en glasnoedels
Weingut Ehn - Grüner Veltliner “Panzaun’ - Kamptal, Oostenrijk

•
Gegrilde zeebaars op mediterraanse wijze

Indomita - Gran Reserva Chardonnay - Casablanca Valley, Chili
Bodegas y Vinedos - Tollodouro - Rias Baixas , Spanje

•
Duroc d’Olive varkenshaasje moutardini 
met vergeten groentjes en gepofte kriel

Palagetto - Chianti Colli Senesi Riserva - Toscane, Italië
Castillo de Mendoza - Noralba Crianza Organic - Rioja, Spanje

Kaasproeverij met vruchtenbrood
Jean Féry & Fils - Hautes Côtes de Beaune - Bourgonge, Frankrijk

Château Le Pey - Médoc, Frankrijk
•

Koffie of thee met snoepjesbord
Bodegas Casteno - Dulce Monastrell - Yecla, Spanje

Den Eyck en Wijnen Jacobs bundelen de krachten 
om u een heerlijk menu te serveren met de fijnste  wijnen!

Proef. Ontdek. Geniet!

Prijs all-in € 65,00
Incl. geselecteerde wijnen, waters, koffie of thee

den Eyck en Wijnen Jacobs presenteren...

Wine & Dine
Zaterdag 8 februari - Aperitief: 19.00 uur

                              RESERVEREN - 014 85 99 00 - welkom@deneyck.be - www.deneyck.be 
De datum past u niet maar u wil dit event niet missen? 

Dan kan u op vrijdag 7 februari terecht voor de Wine & Dine in E10 Hoeve. 



Sprankelend aperitief met Cupido’s proevertjes
Gepocheerd oestertje met prei

Scampilolly met ajvar dip
Gevuld pepertje met kruidig gehakt

•
Tartaar van sint-jakobsvrucht

met erwtencrème, munt en basilicum
•

Bloemkoolsoepje Dubarry met room en kervelgel
•

Op lage temperatuur gegaarde kalfsfilet, 
bintjesgratin, gesauteerde groentjes en lichte jus

•
Hartje van frambozengelei en vanille cremeux

We vieren de hoogdag van de romantiek in den Eyck 
met een authentiek diner bij kaarslicht
gevolgd door een sfeervol dansfeest.

Met z’n tweetjes of met vrienden, 
Cupido’s Candlelight Dinner & Dance

vormt het ideale recept voor een romantische, 
maar vooral gezellige en bijzonder smakelijke avond.

Prijs all-in € 65,00 (19.00 - 02.00 uur)
Incl. aangepaste wijnen, bieren, waters, frisdranken, warme dranken

Cupido’s Candlelight Dinner & dance
Vrijdag 14 februari - Aperitief: 19.00 uur

   Dj van het huis

    Reservaties voor Cupido’s Dinner & Dance zijn pas definitief na ontvangst van een schriftelijke bevestiging en betaling van het volledige bedrag 



 Februari ‘20
 Voorgerecht februari:  Camembertkroketjes - uienkonfijt € 12,00
 Zondagmenu € 31,00 met soep - € 36,00 met voorgerecht van de maand

zondag 2 februari

Fazantenvelouté
boschampignon - truffel

•
Tongrolletjes

mossel - saffraan
OF

Lamssteak
gepofte look - paprika

•
Citroentaart 

 meringue - crumble

zondag 16 februari

Kervelsoep
zure room - kruiden

•
Roodbaars

prei - mosterd
OF

Varkenswang
bruin bier - perenstroop

•
Bavarois 

vanille - karamel

Zondag 9 februari

Valentijnbrunch

Zondag 23 februari

Sharing Sunday

               RESERVEREN - 014 85 99 00 - welkom@deneyck.be - www.deneyck.be                        



 Maart ‘20
 Voorgerecht maart:  Scampi - gepofte paprika - witte selder € 12,00
 Zondagmenu € 31,00 met soep - € 36,00 met voorgerecht van de maand

zondag 8 maart

Courgettesoep
gerookte paling 

•
Kabeljauw

venkel - tomaat
OF

Norbel varkenshaas
gegrilde groentjes 

•
Mi-cuit

chocolade - vanille ijs 

zondag 1 maart

Witloofsoepje
garnaal - bieslook

•
Rode poon

groene asperge - kreeftjus
OF

Parelhoen
gebrande peper - cognac

•
Milleufeuille

appel - rozijn - kaneel

zondag 15 maart

Aardappelsoep
spekjes - croutons

•
Zeebaars

knolselder - gamba
OF

Licht gerookte hoevekip
savooi -  jus

•
Panna cotta

szechuan peper - framboos

Zondag 22 maart

Lentebrunch

Zondag 29 maart

Sharing Sunday

                                  



            Afhalen: Vrijdag en zaterdag: 10.00 -18.00 uur - Zondag: 10.00-12.00 uur - Andere dagen en tijdstippen op aanvraag

 

 De Thuisgastronoom      Thuis culinair genieten zonder zorgen

Fijne Voorafjes
te bestellen voor minimum 6 personen

 Tapas € 3,50
 • Gemarineerde olijven, ansjovis, gedroogde ham, 
   chorizo, artisjokharten, manchego
 • Spiesjes van mozzarella en tomaat, keftas 
   
 Hapjes “Stijl en eenvoud” € 4,50
 • Mini cocktail van zalm
 • Vitello tonato
 • Scampi in lookboter
 • Gemarineerde varkensbrochette

 Hapjes “Verfijnde klasse” € 6,50
 • Hartige cones met forelmousse
 • Gerookte eendenborst met framboos
 • Accras van stokvis 
 • Kwartelboutje in jus met rode port

Keuzemenu € 32,00
te bestellen voor minimum 6 personen

niet mogelijk van 21 december tot 2 januari 

Parfait van forel met groene asperge
OF

Trio van wildpaté met zuur, zoet en rook
OF

Halve kreeft belle vue
(suppl. € 7,00)

•
Pompoensoepje met wortel en kardemom

OF
Velouté van fazant met boschampignons (seizoen)

•
Gevulde tongscharfilet met oosterse kreeftjus en wakamé

OF
Huisgepekelde speenvarkenfilet 

met seizoensgroentjes en donkere jus
•

Dessertcreatie van de patissier

Voor de kinderen voorzien wij graag een aangepast kindermenu



    Gelieve minimum 1 week op voorhand te bestellen  

 

  feestmenu’s         De Thuisgastronoom  

Kerstmenu
enkel te bestellen van 21 tot 27 december

Tartaar van gravad lax met zure room 
en Belgische kaviaar

•
Pompoensoepje met pancetta en rucola

•
Kalkoentournedos gevuld met 

boschampignons en truffel
•

Mini kerststronk

€ 32,00

Kinderfeestmenu

Feestvideeke
•

Pompoensoepje met balletjes
•

Varkenshaasje met wintergroentjes 
en puree

•
Donut royale

€ 12,00

Nieuwjaarsmenu 
enkel te bestellen van 28 december tot 2 januari 

Paris-Brest met gerookte zalm en zachte geitenkaas
•

Runderconsommé met groenteconfetti
•

Canette van jonge eend 
met gesauteerde groentjes en balsamicojus

•
Bombe van chococolade gevuld met crème brûlée

€ 32,00

Van 21 december tot 2 januari is het enkel mogelijk om hapjesmenu’s, het feestmenu of het koud buffet te bestellen.
Afhalen van de gerechten op feestdagen:
- op 24 en 31 december: van 09.30 tot 16.00 uur
- op 25 december en 1 januari: van 09.30 tot 11.30 uur
- op 26 december: van 09.00 tot 11.00 uur

Onze koude voorgerechten en desserts worden gepresenteerd op stijlvol porselein. 
Dit servies mag u houden, u hoeft het niet terug te brengen!



               Gelieve minimum 1 week op voorhand te bestellen                                Liever een warm buffet? Contacteer ons voor een voorstel op maat! 

 

 De Thuisgastronoom      

Koud Buffet € 21,00
te bestellen voor minimum 10 personen

Gepocheerde zalm belle vue 
Tomaat met garnaaltjes

Gevuld eitje met salade van rivierkreeft 
Gerookte heilbot, paling, zalm en forel

Kippenboutjes met mangochutney - Italiaanse ham met meloen 
Vitello tonato - Wildpastei (seizoen) met uienkonfijt 
Rolletjes van Meesterlyck ham en groene asperges

Groenten en sauzen € 4,50 
te bestellen voor minimum 4 personen

Slamengeling, tomaatjes met ui en bieslook, geraspte wortelen, 
komkommersalade, knolseldersalade, witte koolsalade, 

aardappelsalade, pastasalade 
Mayonaise, cocktail, tartaar, vinaigrette van de chef

Broodjesassortiment € 0,30 per stuk

Dessertenbuffet € 8,50
te bestellen voor minimum 10 personen

Miniaturen van chocolademousse Callebaut 811 - 
bavarois van verse vruchten - mini appel tatin -

tiramisu met amaretto en speculaas - paris-brest met boterroom - 
cheesecake met kaneel en chocolade - mini brownie met noten 

Op verzoek voorzien wij graag ook 
verse vruchtensalade en op te warmen chocoladesaus 

(suppl. € 4,00)

Wijnen
prijzen per fles

Witte wijn: Louis Eschenauer Chardonnay - Pays d’Oc   € 6,50
Rosé wijn: Louis Eschenauer Cinsault - Pays d’Oc € 6,50 
Rode wijn: Ch. La Rose Belair - Bordeaux Superieur        € 6,50 
Cava: Masia de la Luz Brut                                                        € 7,50
Champagne: Laforge brut                                                       € 19,00Het koud buffet wordt mooi geschikt

op verzorgde wegwerpschotels



     Afhalen: Vrijdag en zaterdag: 10.00 -18.00 uur - Zondag: 10.00-12.00 uur - Andere dagen en tijdstippen op aanvraag  

 

           Thuis culinair genieten zonder zorgen

Thuisgastronoom a la carte

Koude voorgerechten
• Crumble met zalm op drie wijzen   € 9,00
• Vitello tonato met appelkappers en zontomaatjes  € 9,00
• Wildproevertjes op gezoet bladerdeeg   € 11,00
• Halve kreeft belle vue (550 g)    € 16,00

Warme voorgerechten
• Scampi in lookboter     € 9,50
• Schartongrolletjes op Normandische wijze  € 9,50
• Vissermarmietje van de chef    € 9,50 

Hoofdgerechten
• Gevulde schartongfilets met oosterse kreeftenjus   € 16,00
• Kabeljauwbowl met groene groentjes en witte wijnsaus € 17,00
• Haasje van Duroc varken, gekonfijt spek en mosterd-honingjus € 16,00
• Kalfskroon met seizoensgroentjes en rozemarijnjus  € 18,00
• Eendenfilet en foie met gestoofde peer en venkelzaad € 18,00
• Halve kreeft armoricaine (800 g)   € 23,00

Wildbereidingen (van 15 oktober tot 31 januari)
• Stoverij van edelhert    € 18,00
• Fazantfilet Brabançonne    € 19,00
• Hertenkalffilet Grand Veneur    € 20,00

Alle hoofdgerechten worden voorzien van een groentegarnituur

Aardappelgarnituren (per persoon)
• Kroketten, puree, gratin dauphinois, verse frieten  € 1,50
• Gesouffleerde aardappel, gepofte aardappel  € 1,50

Sauzen (per 1/2 liter)
• Champignonroom, vleesjus, peperroom, stroganoff  € 5,00
• Witte wijnsaus, kreeftensaus    € 5,00

Soepen (per liter)
• Tomatensoep met balletjes    € 4,50
• Velouté Agnes Sorel     € 5,00
• Groenteconsommé     € 6,00
• Velouté van fazant (seizoen)    € 7,00
• Bisque van Noordzeegarnalen met calvados   € 11,00

Desserten
• Trilogie van chocolademousse    € 5,00
• Tiramisu met speculaas    € 5,00
• Dessertenpallet met 4 miniaturen van de patissier  € 5,50

Gerechten die opgewarmd moeten worden, 
zijn zo verpakt dat u hier thuis makkelijk mee aan de slag kan. 

Uiteraard zorgen wij voor duidelijke instructies 
zodat u zorgeloos aan uw etentje kan beginnen.



Ervaar tijdloze klasse
den Eyck - De Thuisgastronoom

Houtum 39 - 2460 Kasterlee
014/85 99 00

welkom@deneyck.be - thuisgastronoom@groepvaneyck.be
www.deneyck.be

www.facebook.com/gvedeneyck

Groep Van Eyck is uw vertrouwen 
en dat van uw gasten waard, door...

een persoonlijke aanpak vanaf het eerste moment
een culinaire beleving om uw verwachtingen te overtreffen

een totaalaanbod op uw maat, zonder zorgen


